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KUTKI, gm. Krasnobród
woj. zamojskie
Stanowisko Э

w Zamościu
Badania prowadził mgr Jacek Buszewicz, Finansował NOAK
w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów
lejkowatych.

Stanowisko znajduje si. na połuctaiowya stoku doliny wieprza, na rozległej wydmie położonej
w obrąbie trasy nadzalowowej. W latach sześćdziesiątych istniała tutaj piaskownia, która priypuezczalnle w znacznym stopniu zniszczyła osadęŁącznia przebadano powierzchnię 126 ж2. W wyniku badań stwierdzono: 1/ Materiał archeologicz
ny zalega! w większości /ak. S5-90 t całości/ na zachodnim obrzeżu piaskowni; 2/ Warstwa kulturowa
miała przeciętną miąższość ok, 30 cm; 3/ Około 90 t materiału ceramicznego £ całość znalezisk krze
miennych to relikty kultury pucharów lejkowatych, reszta pochodzi x okresu wczesnego średniowiecza
1 ncwożytnoścl: 4/ Żadnych obiektów nie zarejestrowano.
Badania będę kontynuowane.
Uniwersytet Marli Curie—Skłodowskiej
w Lublinie
Katedra Archeologu

RAAKANOWICS, gm. Wąwolnica
woj, lubelskie
Stanowisko 33

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj. Finansował NFS
w Lublinie. Pierwszy sezon badań* Cmentarzysko kultury
pucharów lejkowatych..
Stanowisko odkryto wiosną 1967 r. w trakcie badań powierzchniowych. A2P. Położone jest na ła
godnym, południowym stoku rozległej wierzchowiny lessowej. Stwierdzono intensywne niszczeni« cmenta
rzyska głęboką orką.
2
Badania objęły obszar 114 a . wykopy założono w najniżej położonej części cmentarzyska. Bez
pośrednio pod warstwą humusu natrafiono na 10 obiektów, w tym 7 dobrze zachowanych grobów szkieleto
wych kultury pucharów lejkowatych, osłoniętych pokrywą a bruku wapiennego. Dwa spośród zachowanych
grobów były podwójna.
Prawie wszyscy zmarli ułożeni zostali w pozycji wyprostowanej, na wznak., z głowami skierowa
nymi ku zachodowi, a twarzami ku północy lub południowi. И grobach podwójnych zmarłych złożono na
przemiennie: obok siebie /grób nr Ю / 1 jeden na drugim /grób nr 4/. Wyposażenie w- postaci kubeczka
z uchem 'ansa lunata* odnaleziono jedynie v groble nr 10. ze względu na snoozny stopień zniszczenia
stanowiska, zarysy jam grobowych zą nieczytelne.
Badania pozwoliły ustalić południową granicę cmentarzyska.
Dokumentacja i materiały znajdują się w KA tJHSC*
Badania będą kontynuowane.
KICKARŸ NOWE, gm, DwlRozy

Polska kkądela Nauk

woj. tarnobrzeskie
stanowisko 'Pole Bo len ii"

mrtytut Historii Kultur, Materialnej
. Karszawts
Eakled Metodologii- Sadaó Archeologicznych
Badanie prowadziła agr Bann, Kowelewaka-ttamałek przy
udziale wyr Doroty Cyn9 0 t. finansowały: BBiDE w l a n o brzegu oraz ISWł FAK. Pierwszy sezon badań. Osenharzysko
neolityczne.

stanowisko znajduje alg w północno-wschodniej cząóol « i . Zajmuje ono cząść rozległego cypla,
..■iwJraoego w skład wysoczyzny lessowej 1 stanowiącego zarazem j.j krawądi południową od »trony doli-
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ny Opatówki, oddzielonego od reszty wysoczyzny dwoma, dużymi 1 głębokimi wąwozami. atanowi »ko połoion« jest w południowo-wschodniej części cyple, poniżej kulminacji, na stoku o wystawie południowej
i łagodnym nachyleniu w tym kierunku.
stanowiska odkryto w 1982 r*, w trakcie badań powierzchniowych, a ponowna prospekcja pozwo
liła na wyróżnienie na powierzchni pola kilkunastu odrębnych zaciemnień - skupisk, materiału o chrono
logii od wczesnego neolitu do wczesnej epoki brązu* wioeną 1567 r- zauważono występowanie na Jednym
z pól skupiska kamieni /bruku ?/, znajdującego się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu; podjęto
w związku z tym decyzję e przeprowadzeniu ratowniczych prac wykopaliskowych. Celem ich było odsłonię
cie owego 'bruku" oraz ustalenie Jego funkcji i chronologii*
Pracami objęto Środkową część pola - miejsce najczęstszego pojawiania się okruchów 1 płyt
kamiennych? obszar ten stanowił zaraza» część jednego z dużych, owalnych zaciemnieli widocznych na po
wierzchni pola. Wykop Ι/Θ7 w postaci rowu o kierunku 2-K obejmował 25 »*, z czego tylko część została
przekopane do calca*
W wykopie 1/87 odkryto pozo stałości dwóch obiektów; 'bruku' kamiennego oraz grobu o konstruk
cji kamienno-ziemnej. Ponadto natrafiono na resztki warstwy kulturowej o miąłszóści 10-50 cm*
'Bruk' kamienny, widoczny tui pod warstwą oraniny, zajmował powierzchnię ok* 8
w obrębie
północno-wschodniej części wykopu? rozciągał eię on również - jak wykazało sondowanie - w zasięgu
kilku metrów wschód i północ wykopu. Tworzyły go okruchy kamienne różnej wielkości, najczęściej nie
zbyt duże, oraz kilka większych płyt* Układ kamieni był chaotyczny, w obrębie 'bruku* wystąpił ubogi
materiał archeologiczny; drobne fr. ceramiki 1 krzemienie, pojedyncze ułamki kości. Obiekt ten nie
został przebadany całkowicie, niemożliwe jest więc określenie jego charakteru i funkcji; być może,
jeat to zniezc2 ony grób o konstrukcji kamianno-zlenmej bądś rzeczywisty bruk lub nasyp kamienny.
Drugi z odkrytych na stanowisku obiektów - to szkieletowy grób dziecięcy o konstrukcji kam len
no-zisamej. Miał on postać owalnej jamy o wymiarach 0,60 x 0,60 m? kilka większych płyt kamiennych sta
nowiło rodzaj pokrywy, zapadniętej pośrodku, mniejsze kamienie tworzyły niepełną obstawę grobu w części
przydennej. lfewnątrt znaleziono niezbyt dobrze zachowane kości ludzkie - niekompletne szczątki szkie
letu dziecka /ev. dwojga dzieci 7/, ułożone bez zachowania porządku anatomicznego, spoczywające na
dolnej warstwie płytek kamiennych, Prsy szkielecie nie znaleziono żadnego wyposażenia.
Haterlał archeologiczny występował w obrębie obiektów 1 warstwy kulturowej* Był on zdecydowa
nie ubogi, stanowiło go kilkadziesiąt drobnych fragmentów ceramiki, nieliczne wyroby krzemienne 1
kości zwierzęce- Ceramikę można w większości przypadków łączyć z kulturą amfor kulistych, wystąpiła
jednak równiaż ceramika należąca do kultury pucharów lejkowatych * Wyroby krzemienne to przede wszys
tkim materiał odpadkowy, przeważnie z krzemienia śwleclechowskiego lub narzutowego, sporadycznie * z
krzemienia teałastego 1 czekoladowego■ Szczątki zwierzęce — to zęby 1 fragmenty kości, głównie dutych
zwierząt /bydła/.
Dokładne określenie chronologii stanowiska ale Jest możliwe na obecnym etapie badart. Można
jedynie stwierdzić, że było ono związane zarówno s kulturą pucharów lejkowatych jak i amfor kulis
tych? przestawia za tym staterlał 1 charakter odkrytych obiektów*
Materiały są przechowywane w

Ł4BA 1НЮ4 ΡΜί w warszawie«

Badania będą kontynuowane.
KOLOfflA GftlTftftf-PObLBSlE, gm* Staszów
woj* tarnobrzeskie
Stanowisko i

patrz
okres halsztacki

